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Szükségszerű a jelenléti oktatás

Új ismeretek elsajátítása az iskolákban

Egyelőre nem lesz
heti öt repülőjárat
a magyar fővárosba

A vidrátszegi reptérről október, november folyamán és december első felében továbbra is csak két járat lesz,
szerdán és vasárnap. December 16ától vezetik be a harmadik, csütörtöki
járatot.

____________2.
Harmadik napja
telítettek az intenzív
terápiás részlegek
Csütörtökön minden korábbinál több,
1556 súlyos állapotban lévő koronavírusos beteget ápoltak a kórházak intenzív terápiás osztályain, a
kapacitások folyamatos bővítése ellenére harmadik napja nincs már szabad hely.

Sokféle vélemény elhangzott már az online oktatás kapcsán, azonban a pedagógusok és a szülők városon és vidéken
egyaránt a jelenléti oktatás fontosságát, eredményességét hangsúlyozzák.

Szer Pálosy Piroska

Nyárádkarácson község iskolaközpontjának
igazgatóját, Erős-Karácsony Irént a járványügyi
óvintézkedések nyomán tavaly bevezetett online oktatásról, a digitális eszközökről, illetve a
diákok tanulmányi eredményéről kérdeztük. Az
igazgatónő szerint az elmúlt tanév példájából
kiindulva leszögezhető, hogy hatékony és ered-

Fotó: Nagy Tibor

ményes oktatás csakis a diákok fizikai jelenlétével érhető el. Tavaly sikerült megbirkózni az
online oktatás nehézségeivel, osztálycsoportokat és szülői csoportokat is létesítettek, ahol az
osztályfőnökök tarthatták a szülőkkel a kapcsolatot. Digitális felszereltségből sem volt hiány,
(Folytatás a 4. oldalon)

Benedek István

____________3.
„Szem előtt kell
tartani Románia
sajátosságait…”

„Románia számára rendkívül fontos,
hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásának 55%-os csökkentése úgy
valósuljon meg, hogy az állampolgárokra nehezedő nyomás a lehető legkisebb legyen.”

____________18.

Energialufi

Úgy tűnik, a kirúgásnak váratlan hatásai is lehetnek egyes politikusok ítélőképességére. Így, amikor már nem tudnak valamely, számukra kényelmetlen feladatot megoldani, szóban hirtelen már
egyetértenek a dologgal, mert a regáti közéletben következmények
nélkül lehet ígérni és hazudni.
A kormány menesztése okán immár csak ügyvivő hatáskörökkel
rendelkező miniszterelnök szerdán azt mondta, liberális pártja és
maga is támogatja az energiaárak maximálását. Állítólag ahogy
visszakapná a teljes hatalmát, ez lenne az egyik első dolga. Még figyelmeztette is a vállalatokat, amelyek kihasználnák a bejelentést,
hogy a jelenlegi szinten fognak felső határt szabni az energiaáraknak. Ugyanilyen hősiesen szokták a pekingi palotakutyák is
egy kétméteres kerítés oltalmából harsányan tudtára adni a dobermann-nak, hogy megszabnák rajta a nadrágot, ha engedné az
élet.
Ugyanez a kirúgott bankár szeptember közepén még a kincstári
televízió stúdiójában hosszasan magyarázta a világnak, hogy nem
akar felső határt szabni az energiaáraknak, mert nem ért egyet a
szabadpiaci folyamatokba való hatósági beavatkozás elvével, és érvekkel alá is támasztotta az álláspontját. Szerdán elfelejtette pontosítani, hogy minek hatására gondolta meg magát bő három hét
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 29 perckor,
lenyugszik
18 óra 50 perckor.
Az év 281. napja,
hátravan 84 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma KOPPÁNY, holnap
DÉNES napja.
DÉNES: görög név latinos
formájának rövidüléséből alakult, jelentése: Dionüszosznak,
a bor és szőlő istenének ajánlott.

Többnyire felhős
Hőmérséklet:
max.150C
min. 3 0C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. október 7.
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4,9475

4,2793

1,3825

242,2023

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

35, 8, 32, 25, 26 + 2
16, 15, 7, 39, 36, 13
10, 6, 30, 2, 17, 1

Megyei hírek

NOROC PLUS: 2 0 2 6 3 8

SUPER NOROC: 0 6 5 3 1 8
NOROC: 5 6 1 6 9 4 9

Tizennyolc település a vörös
tartományban

Maros megyében az utóbbi 14 napon 18 település került
vörös tartományba, ezekben a helységekben 3 ezreléken
felüli fertőzöttséget regisztráltak. Október 6-áig Marosszentkirályon volt a legmagasabb az arány, 5,35 ezrelékes. Vörös zónában van Marosszentgyörgy, Marosszentanna, Mezőgerebenes, Koronka, Libánfalva, Székelyvécke, Marosvásárhely – ahol 599 esettel 4,08 ezrelékes a fertőzöttségi mutató –, Fehéregyháza, Maroskeresztúr, Maroskece, Segesvár, Magyarbükkös, Kozmatelke, Zágor, Mezőkirályfalva, Gyulakuta és Dicsőszentmárton. Ezenkívül 18 település sárga tartományban van,
köztük Szászrégen, Marosludas és Szováta.

Budapesten a Maros Művészegyüttes

Október 9-én, szombaton este 7 órától Budapesten, a
Határtalan táncfőváros fesztivál keretében, a Hagyományok Házában lépnek fel az ismert, Kányádi Sándor emlékére alkotott Valaki jár a fák hegyén című előadással. A
produkciót egy trilógia terve előzte meg, az utolsó rész

végül emlékműsorrá változott, amely a költő szellemiségét
idézi meg.
Ahogy alkotói írják, felidézi verseit és elévülhetetlen
gondolatvilágát, az őt körülvevő világot, a tájakat, szülőföldjét és szépségeit. A vidékeket, ahol élt, táncok jelenítik
meg. A fellépés előtt Novák Ferenc „Tata” átveszi az idén
neki is odaítélt Kriterion-koszorút.
Hazatérve újabb előadásokkal készülnek a Székelyföld
Napokra. A Maros Művészegyüttes idén ünnepli a 65. születésnapját.

Bár a Wizz Air légitársaság bejelentése szerint október
31-től heti kettőről ötre szándékozott bővíteni a Marosvásárhely–Budapest közötti légi járatait, ez egyelőre nem következik be.
A vidrátszegi reptérről október, november folyamán és
december első felében továbbra is csak két járat lesz, szer-

dán és vasárnap. December 16-ától vezetik be a harmadik,
csütörtöki járatot.
A római járatszám sem bővül, itt annyi módosulás lesz,
hogy az októberben kedden és szombaton közlekedő járatokat október 31-étől csütörtökre és vasárnapra helyezik
át.

Csütörtökön reggel súlyos közúti baleset történt Marosugrán az E60-as országúton. A balesetben egy Marosludas
felé tartó személygépkocsi és egy ellenkező irányba haladó
haszonjármű ütközött. Az előbbit egy 30 éves marosugrai,
a másikat egy 54 oláhkocsárdi férfi vezette. Az ütközést

követően a 30 éves gépkocsivezetőt a mentősök megpróbálták újraéleszteni, de életét vesztette. A másik gépkocsivezetőt alkoholtesztnek vetették alá, az eredmény negatív
lett. A Maros Megyei Forgalmi Rendőrség bűnügyi eljárást
indított, és vizsgálja a baleset körülményeit. (m.s.)

Az ősz megérkeztével tovább pezseg az élet a
Maros Művészegyüttesnél. Szeptemberben főként itthon, Erdélyben láthattuk őket fellépni:
műsorkészletük derűs színfoltjai voltak a folklórelőadások.

Egyelőre nem lesz heti öt repülőjárat
a magyar fővárosba
Halálos autóbaleset Marosugrán

Oltási kampány

A marosvásárhelyi Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti,
Tudomány- és Technológiai Egyetem a gyógyszerészeti
karán berendezett oltóközpontban október 8-10. között koronavírus elleni oltási kampányt szervez a 3. dózis beadására, amellyel a pedagógusokat, iskolai alkalmazottakat,
kisegítő személyzetet és egyetemistákat célozza. A PfizerBioNtech oltóanyagát használják. Jelentkezni naponta 820 óra között lehet. A 3. dózis a veszélyeztetett
személyzetnek, az egészségügyben és szociális szférában, valamint a tanügyben dolgozóknak ajánlott, akik több
mint hat hónapja kapták meg a második dózist.

12 napos terápiás program

A Bonus Pastor Alapítvány november 1–12. között 12
napos terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek
és felnőtt hozzátartozóiknak. A szervezők várják mindazok
jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, játékvagy társfüggőséggel terhelt életmódjukon. A foglalkozások a Marosludastól 15 km-re levő magyarózdi terápiás
otthonban lesznek. Jelentkezési határidő: október 26-a.
Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni a 0752-246814-es telefonszámon McAlister Magdolnánál lehet.

Október 15-ig igényelhető
szociális lakás

Október 15-ig lehet feliratkozni a szociális, fiataloknak épített ANL-, illetve állami alapból épített lakások jövő évi bérlésére. Azoknak, akik az elmúlt években kerültek fel a
várólistára, de még nem jutottak lakáshoz, jelentkezniük
kell az adataik időszerűsítése érdekében. A típusnyomtatvány letölthető a polgármesteri hivatal honlapjáról: www.tirgumures.ro, és igényelhető a hivatal 10-es irodájában. A
kérvényeket a 13-as irodában iktatják, illetve a
primaria@tirgumures.ro vagy az infopublic@tirgumures.ro
e-mail-címen fogadják. Tájékoztatás a 0265-268-330-as
telefonszám 197-es mellékállomásán.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

RENDEZVÉNYEK

Fotó: ISU

joni János 1667-ből származó gyűjteményében, az Organo Missaléban található Missa Siculorum. A schola vezetője Ványolós András, orgonán közreműködik Ványolós
Épített örökségünk nyomában –
Orsolya. A koncert után a Szent Cecília Egyesület szervezésében a plébánia udvarán gyermektáncházat tartanak.
fotókiállítás
A táncház támogatója az Emberi Erőforrások MinisztériA Székelyföld Napok rendezvénysorozat keretében a
uma, az Eötvös Loránd Tudományegyetem közreműköVisit Maros Egyesület szervezésében először mutatják be désével.
az Épített örökségünk nyomában című fotókiállítást, amelyet október 8–10. között a szovátai Petőfi parkban, majd Vidékfejlesztési konferencia
október 11–17. között a marosvásárhelyi várban lehet
Csittszentivánon
megtekinteni 10 és 20 óra között. A bemutató utazásra
A népművészet és a néphagyomány szerepe a kulturális
hívja az érdeklődőket, célja megismertetni Maros megye
vidékfejlesztésben címmel szerveznek vidékfejlesztési
kastélyait, várait és tájházait. Épített örökségünket a
konferenciát október 9-én 9 órától a csittszentiváni Tollas
Maros megyei fotósok kapták lencsevégre. A járványügyi
Jenő művelődési otthonban. A rendezvény célja: fórumot
helyzetre való tekintettel hivatalos megnyitó nem lesz.
teremteni a tanácskozásra a vidékfejlesztésben érdekelt
hivataloknak, intézményeknek, civil szervezeteknek,
Veterán autók őszi kiállítása
népművészeti csoportoknak, kézműveseknek, vállalkoA Classic Car egyesület október 9-én, szombaton délzóknak. A konferenciát a Fagyöngy citerazenekar előelőtt 9 órától retroautó-bemutatót szervez Marosvásáradása nyitja, majd Székely Lajos, a Bandi Dezső
hely főterén. A gépkocsikat a Rózsák terén a Mc’Donalds
Kulturális Egyesület elnöke és Bodó Előd Barna polgárés a Bolyai utca közötti szakaszon állítják ki, ezért 9 és
mester köszönti a résztvevőket. A polgármester Kulturá14 óra között lezárják a forgalmat. A kiállításra csak előlis vidékfejlesztés Mezőpanit községben címmel tart
zetes jelentkezés alapján lehet gépkocsival benevezni.
előadást, Györfi Judit, a GAL 3 ügyvezetője az eredményeikről számol be, László Eszter, a Hagyományok Háza
Gyermekkoncert és táncház
munkatársa a népi kézművesség vidékfejlesztésben beMarosszentgyörgyön
töltött szerepéről tart előadást. További előadók: Mátéffy
Október 8-án, a 18 órakor kezdődő szentmise után a ma- Mária, a Csík LEADER egyesület és Lázár László, a Horosszentgyörgyi római katolikus templomban a Madéfalvi moród–Kis-Küküllő Egyesület ügyvezetője, továbbá
Gyermek Schola koncertjét hallhatják az egybegyűltek. A Bandi Kati iparművész. A rendezvényt az önkormányzat
támogatja.
koncerten felhangzik más gregorián énekek mellett Ká-
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Harmadik napja telítettek az intenzív terápiás részlegek

Csütörtökön minden korábbinál
több, 1556 súlyos állapotban lévő
koronavírusos beteget ápoltak a
kórházak intenzív terápiás osztályain, a kapacitások folyamatos
bővítése ellenére harmadik napja
nincs már szabad hely.

A román médiában megszólaltatott orvosok szerint a más osztályok, egyes
esetekben a kórházak előtt betegekkel
sorban álló mentők kénytelenek átvenni
a telített intenzív részlegek feladatait. A
sürgősségi osztályokon sokszor több légzési támogatásra szoruló koronavírusos
beteg torlódik fel, mint ahány ágy van az
intenzív osztályon.
Miután múlt héten már negyedik alkalommal ütött ki emberéleteket követelő
kórháztűz egy koronavírus betegeket
ápoló kórházban, a temesvári járvány-

kórház intenzív osztályát már tűzoltók
őrzik, hogy szükség esetén azonnal közbeléphessenek.
A stratégiai kommunikációs törzs
(GCS) csütörtöki jelentése szerint országszerte csaknem 15 ezer fertőzöttet
kezelnek kórházban, többet, mint a járvány kezdete óta bármikor, és a járványgörbe továbbra is meredeken emelkedik.
Az utóbbi 24 órában is csaknem 15 ezerrel nőtt az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma, ami másfélszerese az
utóbbi két hét átlagának. A csütörtöki
összegzésben szereplő 282 haláleset
több mint 60 százalékkal haladja meg a
kéthetes átlagot.
A közegészségügyi intézet (INSP)
csütörtökön közzétett heti jelentése szerint a múlt heti áldozatok több mint 92
százaléka és az újonnan diagnosztizált

fertőzöttek csaknem 74 százaléka beoltatlan volt.
A kormány szerda esti ülésén október
10-től újabb 30 napra meghosszabbította
a veszélyhelyzetet. Mivel a Cîţu-kabinetet kedden megbuktatta a parlament, az
ügyvivő kormánynak – a belügyminiszter szerint – nincs már joga további járványügyi korlátozásokkal kiegészíteni
korábbi intézkedéseit, az eddig szabályozás maradt érvényben. Így a legfertőzöttebb településeken is nyitva maradhatnak a vendéglátóhelyek, és továbbra is lehet még akár 200 résztvevős
magánrendezvényeket (esküvőket, keresztelőket) rendezni azzal a megkötéssel, hogy a rendezvénytermekbe csak
beoltottak vagy a fertőzésen legfeljebb
fél éve átesett emberek léphetnek
be. (MTI)

76 százalékkal nőtt az online rendelések
értéke az első kilenc hónapban

szokások digitalizálódása” irányába halad a kereskedelem.
A legnagyobb növekedés az elektronikai háztartási cikkek értékesítésénél figyelhető meg, ahol csaknem megháromszorozódott az online rendelések értéke, a rendelések száma pedig több mint
másfélszeresére nőtt. 2020-hoz képest a
lakberendezési tárgyak rendelésének érA cég megállapította, hogy ennek a téke 126 százalékkal nőtt.
A platform felmérése szerint a világvásárlási módnak a terjedése nem lassult,
ami azt vetíti előre, hogy „a fogyasztói járvány számos családi vállalkozást is

arra kényszerített, hogy online árulja termékeit, becslésük szerint ezt a folyamatot jelentősen gyorsította a koronavírusjárvány.
Hozzátették, hogy a nyári hónapokban
általában csökkenni szokott az online kereskedelem iránti kereslet a vásárlók részéről, ennek ellenére az idén június és
augusztus között a platform által támogatott kereskedők rendeléseinek értéke
66 százalékkal, a rendelések száma
pedig 49 százalékkal nőtt. (MTI)

átalakítása, a zöldszüret és a beruházások
esetében az uniós bizottság 2022. október
15-ig meghosszabbította az EU-költségvetésből származó megnövelt hozzájárulás nyújtásának lehetőségét. Az említett
dátumtól az uniós költségvetésnek a betakarítási biztosításhoz való hozzájárulását 70-ről 80 százalékra növelte. A
kölcsönös kockázatkezelési alapok létrehozásának költségeit fedező uniós támogatást megkettőzte: a végrehajtás első,
második és harmadik évében érvényes
10, 8 és 4 százalékról 20, 16, illetve 8
százalékra emelte.
A zöldség- és gyümölcságazatban a
termelői szervezeteknek nyújtott uniós
támogatást az Európai Bizottság a továb-

biakban úgy kompenzálja, hogy az legalább a tavalyi szint 85 százaléka legyen,
még akkor is, ha az idei érték alacsonyabb. Ezt a kompenzációt akkor nyújtják, ha a termelés csökkenése a termelői
szervezet befolyásán kívül eső természeti
katasztrófákhoz, éghajlati eseményekhez,
növénybetegségekhez vagy kártevőfertőzésekhez kapcsolódik, és a termelés
szintje az előző évhez képest legalább 35
százalékkal alacsonyabb.
Ezen túlmenően, ha a termelők bizonyítják, hogy megelőző intézkedéseket
hoztak a termelés csökkenését eredményező tényező ellen, a támogatás tekintetében alkalmazott termelési érték meg
fog egyezni a tavalyi értékkel. (MTI)

fukusimai atomerőműben történt katasztrófa után, 2012-ben a japán hatóságok 15
százalékot meghaladó mértékben csökkentették az áramfelhasználást, ez annak
az évnek a végére az ipari termelés 4 százalékos visszaesését oozta.
Ebből levezethetően arra lehet következtetni, hogy a gazdaság energiaellátásának minden 10 százaléknyi csökkentése
negyedévenként hozzávetőleg 3 százalékkal csökkenti az ipari termelést – közölte
a Capital Economics.
A cég szerint nagyvonalakban ez érvényesült akkor is, amikor Nagy-Britanniában 1974 elején a kormány két hónapra
40 százalékkal csökkentette az áramellátást, és ez az ipari termelés 7 százalékos
zuhanását okozta.
A ház szerint ha Európában adagolni
kellene az áramellátást, a kormányok valószínűsíthetően a lakosság és a kritikus
fontosságú infrastrukturális létesítmények, köztük a kórházak ellátásának biztosítását részesítenék előnyben, így az
adagolás fő terheit a nagy energiaigényű
ipari szektorok – például a fém- és a vegyipari gyártók – viselnék.
Ez a forgatókönyv azt is jelentené,
hogy az olyan magasan iparosodott gazdaságok szenvednének el nagyobb mértékű ipari termeléscsökkenést, mint

például Németország – áll a Capital Economics tanulmányában.
Más nagy londoni házak az olajárak
tartós emelkedését is valószínűsítik.
A Moody’s Investors Service nemzetközi hitelminősítő csütörtökön Londonban ismertetett, felülvizsgált előrejelzésében közölte: a korábbinál magasabb,
50-70 dolláros sávban várja középtávon a
nyersolaj hordónkénti árfolyamát, tekintettel a folyamatosan élénkülő keresletre.
A Moody’s elemzői hangsúlyozzák azt
is, hogy az energiaipar kitermelői szektora által végrehajtott beruházások értéke
továbbra is jelentősen elmarad a koronavírus-járvány előtti szintektől a nyersolajés a földgázárak meredek ívű emelkedése
ellenére is.
A kitermelési tevékenységben eszközölt új beruházások értéke egyelőre csekély mértékben emelkedik a tavalyi 30
százalékos zuhanás után, és a termelők
még 2022-re is konzervatív beruházási
terveket dolgoztak ki – áll a Moody’s
csütörtöki londoni helyzetértékelésében.
A hitelminősítő szerint a kitermelő vállalatoknak középtávon jelentősen emelniük kell beruházási ráfordításaikat a
készletek teljes visszatöltése és a jövőben
termeléscsökkenés elkerülhetősége végett. (MTI)

A romániai online kereskedelemben leadott rendelések értéke 76
százalékkal, a rendelések száma
pedig 54 százalékkal nőtt az első
kilenc hónapban a tavalyi év azonos időszakához képest – közölte
szerdán a MerchantPro online kereskedelmi
szolgáltatásokat
nyújtó platform.

Az EU intézkedéseket fogadott el
a bor-, zöldség- és gyümölcságazat támogatására

Az Európai Bizottság rendkívüli intézkedéseket fogadott el a bor-,
zöldség- és gyümölcságazat segítésére, az intézkedések közé
egyebek mellett a kockázatkezelési alapok, valamint a termelői
szervezeteknek nyújtott fokozott
támogatás tartozik – erről tájékoztatott az uniós bizottság szerdán.

A borágazatra vonatkozó rendkívüli
intézkedések értelmében az uniós országok bármikor módosíthatják vonatkozó
támogatási programjaikat, noha erre általában évente csak kétszer van lehetőség.
A promóciós és tájékoztatási tevékenységek, a szőlőültetvények szerkezet-

Az áramellátás adagolásához és GDP-veszteséghez
vezethet a magas gázár Európában

Londoni piaci elemzők szerint az
európai földgázárak rendkívüli
emelkedése felveti annak lehetőségét, hogy az európai kormányok
végső eszközként az üzleti szektor
vagy a lakosság áramellátásának
adagolására kényszerülhetnek, és
ez érzékelhető gazdasági veszteséget okozna az euróövezetben.

Az egyik legnagyobb londoni elemzőműhely, a Capital Economics csütörtökön bemutatott tanulmányában azt
valószínűsíti, hogy az európai földgázárak a következő egy évben is történelmi
magasságokban, a készletek ugyanakkor
aggasztóan alacsony szinten maradnak.
A ház szerint ebben a helyzetben nem
elképzelhetetlen, hogy az európai kormányok végső eszközként az áramellátás
adagolásához folyamodnak.
Ennek gazdasági hatásai sok tényezőtől függnek, de például ha az euróövezetben az idei télen 10 százalékkal
csökkenne az áramfelhasználás, az 3 százalékkal csökkentené az ipari termelést
és 0,5 százalékkal a negyedéves megtermelt hazai összterméket (GDP) – áll a
Capital Economics tanulmányában.
A ház szerint a leginkább informatív
összehasonlítási és modellszámítási alap
Európa számára Japán példája. Amikor a
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A PNL és a kormány támogatja
az energiaárak maximálását

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a kormány támogatja az energiaárak maximálását – jelentette be a
szerda esti kormányülést követően az ügyvivő miniszterelnök. Florin Cîţu azt mondta, az energiaárak
korlátozásával kapcsolatos konkrét döntést a politikai válság megszűnte utáni első kormányülésen
hozzák meg. „Figyelmeztetem a vállalatokat, amelyek a következő időszakban kihasználnák ezt a bejelentést, hogy a jelenlegi szinten fogjuk maximálni
az energiaárakat” – fogalmazott. (Agerpres)

Hétfőre hívja az elnök
konzultációra a pártokat

Iohannis elnök hétfőre hívja konzultációra a parlamenti pártok képviselőit a kormányválság feloldása
érdekében. Az államfő csütörtöki bejelentése értelmében a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetések első fordulója hétfő délben kezdődik.
(Agerpres)

Jövő héten kezdődik az
influenza elleni oltási kampány

Jövő héten elkezdődik Romániában az influenza elleni oltási kampány – közölte csütörtökön az egészségügyi minisztérium. A szaktárca tájékoztatása
szerint idén mintegy 2 millió dózist terveznek beszerezni az influenza elleni oltóanyagból, hogy minél
többen megkaphassák az ingyenes oltást a megfertőződés kockázatának leginkább kitett személyek
közül. Az influenza elleni oltási kampány keretében
elsősorban a 65 éven felüliek, a krónikus betegek –
főleg a légzőszervi, a szív- és érrendszeri, illetve az
anyagcsere-betegségekben szenvedők –, továbbá
az intézményesített ellátásban részesülő gyerekek
és idősek, az egészségügyi alkalmazottak és a várandós nők kaphatják meg az oltást térítésmentesen. Az orvosok ajánlása szerint a fokozottan
veszélyeztetettek kockázati csoportjába tartozó személyek akkor is megkaphatják az influenza elleni
vakcinát, ha korábban koronavírus ellen is beoltották
őket – áll a szaktárca közleményében. (Agerpres)

Ciolacu: bűnvádi feljelentést
teszünk Florin Cîţu ellen

A Szociáldemokrata Párt (PSD) bűnvádi feljelentést
akar tenni Florin Cîţu kormányfő ellen – jelentette be
csütörtökön Marcel Ciolacu pártelnök, aki azzal vádolja a miniszterelnököt, hogy egymilliárd lejjel vesztegette meg a kormány tartalékalapjából a Nemzeti
Liberális Párt (PNL) polgármestereit. „Közpénzekből, 50 millió euróval vesztegették meg azokat a liberális polgármestereket, akik Cîţura szavaztak a
PNL kongresszusán. A többi önkormányzat, amelyek
kétségbeesetten kérték a pénzt fűtésre, kórházakra
és iskolákra, még vécépapírra sem kapott. (...) A
Szociáldemokrata Párt ezt nem fogadhatja el, ezért
bűnvádi feljelentést teszünk Florin Cîţu ellen” – nyilatkozta sajtótájékoztatóján a politikus. „A romániaiaknak nem kell szenvedniük amiatt, mert őt
megbuktattuk” – utalt Ciolacu arra, hogy a Cîţu-kormánytól kedden megvonta a bizalmat a parlament.
(Agerpres)

Energialufi

(Folytatás az 1. oldalról)
leforgása alatt egy ilyen horderejű kérdésben. Mert, szó
se róla, ez egy járható út, aminek révén egy olyan kormányzat, amelyikben van akarat, hozzáértés és tettrekészség is, megszelídítheti valamelyest az adófizetői
energiaszámláit, még ha a brüsszeli papírhuszárok a
multijaik gazdasági érdekeinek védelmében a politikai
nyilatkozatoktól a jogi eljárásokig mindent meg is tesznek az elakasztására.
No de a mi hősünket, aki Superman helyett csak
Münchhausen báró ócska balkáni változata, ilyen viszontagságok nem fenyegetik, mert ügyvivő hatáskörű
kormányosként nincs jogköre ilyen döntést hozni. Pedig
ennek a hétnek a döntései pontosan megmutatták, hogy
amire akart, arra fel tudott készülni, hiszen a bizalmi
szavazás előtti nap kormányülésén egy egész sor pénzosztós döntést elfogadtak, jól tudva, hogy másnaptól elzárják a kasszakulcsot. Az energiaárak fel sem merültek,
mert egyrészt innen nem nagyon lehet haveri zsebekbe
pályázati pénzt csatornázni, másrészt meg a pofonváltásokba bonyolódáshoz a multikkal és a brüsszeli döntéshozókkal sem az akarat, sem a hozzáértés, sem a
tettrekészség nincs meg. Amikor nincs tét, akkor meg már
lehet nyilatkozgatni, az ingyen van. Az adófizetők meg
maradnak egy olyan energiaár-kompenzációs törvénnyel, amely révén egyeseknek lehet, hogy csöppen valami a számla mellé, de a többség vacogni fog a télen.
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Szükségszerű a jelenléti oktatás

Katasztrofális
következményekkel járhat
a műtétek elhalasztása

Az ombudsman (nép ügyvédje) szerdán felhívta a figyelmet, hogy „katasztrofális” következményekkel járhat a páciensekre nézve, ha 30 napra felfüggesztik a
nem életbevágóan fontos kórházi beutalásokat, műtéteket és orvosi kivizsgálásokat, amint azt Raed Arafat,
a katasztrófavédelmi főigazgatóság (DSU) vezetője bejelentette.

(Folytatás az 1. oldalról)
a diákok nagy része rendelkezett otthoni számítógéppel, laptoppal vagy
táblagéppel.
Hatvan táblagépet kaptak, akinek
szüksége volt rá, az iskolától igényelhetett digitális eszközt, de jelenleg is
van tartalékuk, és ígéretek vannak
újabbak beszerzésére.
A nyolcadik osztályt végzett tanulók a nehézségek ellenére is sikeresen
vizsgáztak, és az általuk választott
középiskolák diákjaiként folytathatják tanulmányaikat, mindössze két
diák választott szakközépiskolát. Az
igazgatónő szerint a távoktatás eszközeivel online a megtanult anyagot
lehet gyakorolni, az új ismeretek elsajátítása azonban körülményes,
ahhoz a tanár–diák fizikai kapcsolata
elengedhetetlen. Az online oktatás
hosszú távú alkalmazásához a pedagógusok olyan irányú felkészültségére is szükség volna. Amint
beszélgetőpartnerünk elmondta, idén
meglepő módon nem tapasztaltak

tankönyvhiányt, a megrendeléseket is
rövid határidőre teljesítették, ezen a
téren a pedagógusok munkáját megkönnyítették. Előny ugyanakkor a
községközpont nyolcosztályos iskolájának felszereltsége, amelyet az
előző években, Ferenczi György polgármester mandátuma alatt építettek,
és korszerű berendezésekkel látták el.
A Nyárádkarácsoni I-es Számú Általános Iskola talán a Nyárádmente
egyik legfelszereltebb iskolájaként is
jellemezhető, amelyet saját költségvetésből építtetett az önkormányzat.
Csibán, az országút melletti iskola
udvarán műgyepes sportpályát létesítettek, a kilenc osztályterem mellett
könyvtár, díszterem, jól felszerelt kémiai és informatikai laboratórium áll
rendelkezésre, az osztálytermekben
okostévék és internetcsatlakozás van,
ezáltal a városi iskolákkal egyenrangú körülményeket teremtettek a
vidéki diákok számára, akiket iskolabusszal szállítanak a község falvaiból. Idén tavasszal pedig átadták az

Fotó: Nagy Tibor

iskola melletti vadonatúj sportbázist
is. A község tanintézményeiben a diákok létszáma 591–605 között
mozog, mivel vannak vándorló diákjaik is, akik tanév közben érkeznek
vagy távoznak.
Bodó Károly Gyula polgármester
elmondása szerint Nyárádkarácson
községben az idei iskolakezdésre az
önkormányzat 45 ezer lejt különített
el a község településein lévő tanintézmények javítására, tisztasági festésre, karbantartásokra, hogy a
diákokat kellemes környezetben fogadhassák. A karácsonyfalvi 2-es
számú iskola felújítását tervezik, a
pályázat pozitív elbírálása esetén az
épület teljes energetikai korszerűsítését elvégeznék. Eredetileg 10%-os
önrésszel járult volna az önkormányzat a beruházáshoz, de az építőanyagok rohamos drágulása miatt már
43%-nál tartanak. Pályáztak digitális
felszereltségre, táblagépekre is, számolva az online oktatás újbóli bevezetésének lehetőségével.

Az Agerpres hírügynökségnek szerdán küldött közlemény szerint az ombudsman hivatalból kivizsgálást indított az ügyben.
Raed Arafat hétfő este jelentette be, hogy a koronavírusos
megbetegedések növekvő száma miatt rendeletet adnak ki, amely
alapján harminc napra felfüggesztik a nem sürgősségi esetnek
minősülő kórházi beutalásokat, műtéti beavatkozásokat, kezeléseket és vizsgálatokat.
„Bár megértjük a járványhelyzet súlyosságát, felhívjuk a figyelmet, hogy nem lehet korlátozni az állampolgároknak az állami egészségügyi intézmények által nyújtott ellátáshoz való
jogát, mivel ezzel arra kényszerítjük őket, hogy magán egészségügyi intézményekhez forduljanak. Ez diszkriminációhoz vezethet, ami elfogadhatatlan” – üzente a nép ügyvédje.
Az ombudsman szerint alkotmányellenes és törvénybe ütköző,
ha az intézkedést, amely korlátozza az emberek egészségügyi ellátáshoz való jogát, egy olyan rendelettel vezetik be, amelyet egy
jogi személyiséggel nem rendelkező közigazgatási szerv (katasztrófavédelmi főigazgatóság) vagy az egészségügyi miniszter ad
ki.
Az alkotmány világosan leszögezi, hogy a fenti korlátozást
csak és kizárólag törvényi úton lehet bevezetni, és több alkotmánybírósági döntés is született már erre vonatkozóan – figyelmeztet a nép ügyvédje, emlékeztetve ugyanakkor, hogy már 2020
áprilisában is felhívta a figyelmet a kórházi műtétek elhalasztása
miatt fellépő problémákra. (Agerpres)

Nők és szexualitás

A mi kultúránkban hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a szex,
a szexualitás sokkal jobban foglalkoztatja a férfiakat, mint a nőket,
és a férfiak nagyobb teret is szentelnek életük ezen területének.
Ami nem feltétlenül biztos, hogy így van. Az talán igaz, hogy a
nők sokkal szemérmetesebbek, és valószínűleg sokkal nehezebben beszélnek az őket foglalkoztató érzésekről, szexuális élményekről, tapasztalásokról. De vajon tudják, hogy mire van
szükségük? Ismerik eléggé a testüket, a vágyaikat? Meg tudják
élni a mindennapokban a nőiségükből fakadó csodákat?
Péntek este 9 órától ezekre az igen kemény kérdésekre keresik
a választ az Erdély TV képernyőjén és YouTube-csatornáján.

Vb-selejtezők és Nemzetek Ligája-döntők hétvégéje

Világbajnoki selejtező mérkőzéseket rendeznek a hét
végén. Románia és Magyarország egyaránt harcban áll
még a pótselejtezőt jelentő
második helyért, így mindkét
alakulat mérkőzése nagy érdeklődésre tart számot. Zárul
a Nemzetek Ligája is, európai
topcsapatok csatáznak majd
az aranyért, illetve a bronzért
az olaszországi négyes döntőn.

A televíziós közvetítések programja

Október8.,péntek:
* 21.00 óra, M4 Sport: Magyarország – Lengyelország (U19-es Ebselejtező)
* 21.45 óra, Pro TV: Németország – ROMÁNIA (vb-selejtező, J csoport)
* 21.45 óra, DigiSport 1, Look Sport +: Izland – Örményország (vbselejtező, J csoport)
* 21.45 óra, DigiSport 3, Look Sport: Liechtenstein – Észak-Macedónia (vb-selejtező, J csoport)

Farczádi Attila

A 2022-es világbajnokság európai selejtezősorozatában Románia
Németország vendégeként lép pályára ma este. A Gazeta Sporturilor
című lap szerint a válogatott edzője,
Mirel Rădoi legjobb összetételében
kívánja pályára küldeni az együttest, nem pihentet senkit azzal
együtt sem, hogy szinte borítékolható a kudarc. Azt írták: felmerült,
hogy inkább az Örményország elleni, hazai meccsre kellene időzíteni a formát, és akkorra tartogatni
a több játékerőt, de a szakvezető azt
szeretné, hogy tisztesen helytálljanak, és ha lehet, meglepetést is
okozzanak Hamburgban.
A magyar labdarúgó-válogatottra
az Albánia elleni erőpróba vár
szombaton. A mérkőzésen eldőlhet,
hogy a Marco Rossi irányította alakulatnak lehet-e még keresnivalója

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi (j) a középpályások és a támadók közül
is több fontos játékost kénytelen nélkülözni a soron következő mérkőzéseken. Meghívót kaphatott így Nagy Zsolt és Vécsei Bálint, valamint visszatér a keretbe a szeptemberben hiányzó
két Eb-résztvevő, Holender Filip és Nego Loic is
Fotó: MLSZ

a sorozatban, vagy pedig marad a
remény, hogy a Nemzetek Ligájahelyezés révén vívja ki a részvételi
jogot a jövő évi vb-re. „Az albán
együttes direkt futballt játszik, kifejezetten harcos csapat, játékosai keresik a párharcokat, ebben
mindenképpen fel kell nőni hozzájuk, és nyomást kell gyakorolni
rájuk“ – idézte az MTI a Grasshoppersnél futballozó Bolla Bendegúz-

nak a telki edzőtáborban tartott
keddi sajtótájékoztatón elhangzott
szavait. A magyar–albán mérkőzést
zárt kapuk mögött rendezik.
A Nemzetek Ligájában vasárnap
játsszák a bronzmérkőzést és a
döntőt. Szerda este Olaszország
2-1-re kikapott Spanyolországtól a
milánói San Siróban, így amellett,
hogy nem sikerült értékesítenie a
hazai pálya előnyét, 37 mérkőzés

Október9.,szombat:
* 16.00 óra, DigiSport 1, Look Sport: Litvánia – Bulgária (vb-selejtező, C csoport)
* 18.40, M4 Sport: Magyarország – Észtország (U19-es Eb-selejtező)
* 19.00 óra, DigiSport 2, Look Sport: Skócia – Izrael (vb-selejtező, F
csoport)
* 19.00 óra, DigiSport 3, Look Sport +: Finnország – Ukrajna (vb-selejtező, D csoport)
* 21.00 óra, TVR 1: Románia – Mexikó (U21-es felkészülési mérkőzés)
* 21.45 óra, M4 Sport, DigiSport 3, Look Sport +: MAGYARORSZÁG – Albánia (vb-selejtező, I csoport)
* 21.45 óra, DigiSport 1, Look Sport: Andorra – Anglia (vb-selejtező,
I csoport)

Október10.,vasárnap:
* 16.00 óra, DigiSport 1, Look Sport: Nemzetek Ligája, bronzmérkőzés
* 21.45 óra, M4 Sport, DigiSport 1, Look Sport +: Nemzetek Ligája,
döntő

óta tartó veretlenségét is elvesztette. A másik elődöntőben tegnap,
lapzárta után Franciaország és Belgium mérte össze erejét. A veszte-

sek a kisdöntőben lépnek pályára,
a győztes csapatok pedig a Nemzetek Ligája-serlegért csatázhatnak
vasárnap este.
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Komán János

Dr. Erősdy Sándor, Maros-Torda vármegye főispánja

(Folytatás október 1-jei
lapszámunkból)
Erősdyt és a felfüggesztett tisztviselők visszahelyezését, az ismételt kérelmek, a többség akarata
ellenére, a főispán ismét elhalasztotta, ami miatt 120 bizottsági tag
táviratilag a belügyminiszterhez
fordult, kérve a törvényesség szigorú betartását. A kérelem mellőzése miatt, egyes napilapok szerint,
ketten is pisztolyt szegeztek a megijedt főispán mellének, aki a közgyűlést berekesztette.(68) A helyi és
az erdélyi ellenzéki újságok, majd
a fővárosi lapok is azt híresztelték,
hogy Erősdy Sándor főjegyző és
Jenei József vármegyei bizottsági
tag volt a támadó. Ezeket a valótlan
vádakat nemcsak az érintett személyek, hanem maga a főispán, Farkas
Albert is tagadta. „Farkas Albert kijelentette, hogy ő egyáltalán revolvert nem látott a teremben.”(69) A
Függetlenség, az 1848–49-es párt
helyi lapja, és a Szabadság újságírója, visszatérve az esetre, helyreigazított, azt írta, hogy a közgyűlés
jegyzőkönyve szerint „(…) nem
felel meg a valóságnak, hogy a közgyűlésen a főispán mellének revolvert szegeztek volna.”(70)
A vármegyei tisztviselők és a főispán közötti ellentétet dr. Nagy József alispán kijelentése is eléggé
szemléltette: „(…) olyan ember
előtt, aki a vármegye autonómiáját
a szólásszabadság korlátozásával
annyira megsértette, nem tiszteleg.”
Ugyanis a vármegyei alkalmazottak
nem vettek részt a szokásos újévi
tisztelgésen a főispánnál, miközben
dr. Bernády György polgármestert
az újév alkalmával számosan üdvözölték.(71) Andrássy belügyminiszter
elrendelte, hogy az Erősdy vármegyei főjegyző és Csontos Olivér
vármegyei tiszti főügyész ellen indított „vizsgálat és eljárás minden
fokozatban együttesen történjék.”(72) A 48–49-es függetlenségi
pártiak azt ismételgették, hogy a
Fejérváry-kormány idején a vádolt
tisztviselők magasabb állást foglaltak el, ami nem felelt meg a valóságnak. A pró és kontra érvek szinte
naponta ismétlődtek a marosvásárhelyi, az erdélyi és a magyarországi
sajtóban (Pesti Hírlap, Budapesti
Hírlap, Pesti Napló, Népszava, Szeged és Vidéke…). Egyes hírlapok
szerint dr. Bernády György polgármester Erősdyt pártfogolta. Amikor
1907. jan. 24-én a polgármester, a
főispán távollétében, a városi törvényhatósági közgyűlést „törvénytelenül” hívta össze, Erősdy Sándor
felfüggesztett vármegyei főjegyzőt
ajtónállói szolgálattételre kérte föl,
miközben Petri Zsigmond és Ber-

nády György vállvetve kritizálgatták a főispánt.(73) 1907 februárjában
Bernády György, Petri Zsigmond és
társaik megalakították Marosvásárhelyen „az új függetlenségi pártot”
– olvasható a 48–49-es függetlenségi párt lapjában, a Szabadságban.(74) Február 24-én egy csoport
marosvásárhelyi törvényhatósági
bizottsági tag és pártalapító Budapestre utazott.(75) A Szabadság
tévesen tájékoztatta a vármegye
polgárait, ugyanis Bernády, Petri
Zsigmond és Erősdy nem utaztak
Budapestre. A szándékosnak tartható hamis hírközlést a független
Székely Lapok azonnal cáfolta február 26-án, majd február 28-án
részletes, egyoldalas beszámolót
közölt Maros-Torda vármegye 31
küldöttségi tagjának budapesti fogadtatásáról. A küldöttséget Szántó
Elek, a vármegyei függetlenségi
párt elnöke vezette. A küldöttség elsőként Rákosi Jenő írót, az Otthon
írók és hírlapírók elnökét kereste
föl, akinek beszámoltak az új függetlenségi párt lapjának, a Székely
Lapok szerkesztőjének elfogatásáról, tiltakozva a sajtószabadság
megsértése miatt. Rákosi ígérete
szerint a lapjában is fölkarolta a
jogtalanul megvádolt, letartóztatott
marosvásárhelyi újságírót. A küldöttség azután ellátogatott Désy
Zoltán államtitkárhoz, Maros-Torda
vármegye függetlenségi pártjának
elnökéhez, aki szintén biztató választ, segítséget ígért a vármegyei
konfliktusok megoldására. Ezt követően Andrássy Gyula belügyminiszternek egy memorandumot
adtak át, akinek Dósa Elek beszámolt a vármegyei közélet feldúlt állapotáról, amiért a főispánt, Farkas
Albertet okolta. Kérte, kérték, hogy
a vármegye felfüggesztett tisztviselői ellen indítsák el, és fejezzék be
a már tíz hónapja elrendelt vizsgálatot. Az emlékiratban azzal is vádolták a főispánt, hogy a felfüggesztett tisztviselők helyébe a
vejét, fiát és három sógorát ültette.
Azt is megemlítette az emlékirat,
hogy a Fejérváry-kormány idején,
1906. március 12-én a megyei közgyűlés határozatba foglalta azt,
hogy „célszerűségi szempontból a
tisztviselőket a királyi biztossal
való legszükségesebb érintkezéstől
nem tiltja el”. Utoljára Kossuth Ferencet, az országos függetlenségi
párt elnökét a kereskedelemügyi
minisztériumban keresték föl, aki,
meghallgatásuk után, azt mondta,
hogy a tisztviselők ügye lokális jellegű, amit a vármegye autonómiájának keretén belül kell megoldaniuk. Az emlékiratot, akárcsak a
vármegye összes addigi közgyűlési
határozatát, kevés kivételével,
Erősdy Sándor fogalmazta meg,

Ifj. Ugron Gábor (1880–1960)
Maros-Torda vármegye főispánja (1907–1910)

amiért az egyik közgyűlési határozat köszönetet szavazott neki.(76) A
marosvásárhelyi küldöttség egyik
legfontosabb következménye Farkas Albert eltávolítása a főispáni
székből.
A belügyminiszter Ugocsa vármegye főispánját, a székely származású, ábránfalvi születésű ifj.
Ugron Gábort megbízta, hogy menjen Marosvásárhelyre, tájékozódjon, és tájékoztassa az ottani
helyzetről. Farkas Albert főispán
kijelentette, hogy csak csendőri
erőszakkal engedi eltávolíttatni
magát.(77) Ennek ellenére Farkas Albert március 4-én lemondott, amit a
belügyminiszter elfogadott. Ifj.
Ugron Gábor a fővárosba utazott,
elfogadta Maros-Torda vármegyei
főispáni kinevezését, és március 7én gyorsvonattal érkezett Marosvásárhelyre, ahol bizalommal és
lelkesedéssel fogadták, még az ellenzéki oldalról is.(78) Hasonló támogatást élvezhetett a vármegye
nagybirtokosai által összehívott értekezlet részéről. Ezen egy vármegyei autonóm párt megalakulását
szorgalmazták, és a vármegye békéjének helyreállítását, s az állásaikból eltávolított vármegyei tisztviselők igazságos elbírálását indítványozták.(79) Ez a megyei politikai
megmozdulás a Szabadság helyi
napilap szerint Andrássy belügyminiszter megleckéztetését jelentette.(80) Az említett politikai összejövetel határozatot fogadott el,
mely többek között kimondta: „(…)
a látszat után felelősségre vont
tisztviselők a nekik tulajdonított
hiba elkövetésében nem vétkesek”,
és ezért „ezen tisztviselők igaz
ügye mellé szegődtünk.”(81) Március 20-án a fővárosi és a helyi lapokban megjelent ifj. Ugron Gábor
főispáni kinevezése, aki, a helyi
sajtó híradása szerint, ismert, tapintatos eljárásaival megteremtheti a

vármegye békéjét, és „(…) e békének pedig Ugron Gábor főispán
által jól ismert feltétele az, hogy
vissza kell helyeznie állásaikba a
25-30 évet tisztességben és becsületes munkával eltöltött tisztviselőket.”(82)
Ugron Gábor fogadtatására és
beiktatására dr. Bernády György
március 21-re értekezletre hívta a
város törvényhatósági bizottságának tagjait. Elhatározták, hogy a
beiktatás napját április első hetére
teszik. Másnap Ugron Gábor Marosvásárhelyre érkezett, ahol dr.
Bernády György és dr. Nagy József
alispánnal megbeszélték a beiktatás részleteit. A megbeszélésen
megegyeztek, hogy mindkét törvényhatóságnál, a vármegyeinél és
a városinál is, április 6-án tartják a
beiktatást.(83) A Szászrégenbe viszszavonult, menesztett főispán és
hívei a korabeli híradások szerint
máris elkezdték szervezkedésüket
az új főispán és Nagy József alispán
ellen.(84) A független politikai újság,
a Székely Lapok március 30-án közölte a beiktatási ünnepség sorrendjét. Szintén ennek a lapnak április
7-i száma részletesen számolt be öt
oldalon ifj. Ugron Gábor főispán
április 6-án tartott beiktatási ünnepségéről. Reggel 9 órakor a vármegyeházán dr. Nagy József alispán
köszöntötte a belépő főispánt, majd
a fölolvasott esküminta és eskütétel
után a főispán székfoglaló beszédet
tartott, azután Désy Zoltán államtitkár és dr. Matskássy István, a vármegyei autonómiapárt elnöke
köszöntötte az új főispánt. Délelőtt
11 órától a városnál dr. Bernády
György polgármester rövid, de
magas szárnyalású beszédben üdvözölte a meghívott főispánt, aki az
eskütétel után ott is megtartotta
székfoglaló beszédét. A beiktatást a
szokásos ünnepi bankett követte.
Erősdy nevét nem találjuk a főispánt fogadók között. A vármegyénél nem ő, hanem a helyettes
főjegyző, Balla Aladár olvasta föl
az eskümintát. Távolléte indokolt,
hiszen még mindig felfüggesztett
főjegyzőként tartották számon. Viszont ott találjuk április 9-én Bernády György polgármester, Nagy
József alispán és számos marosvásárhelyi személyiség társaságában
a meghurcolt dr. Malonyay Dezső
főszerkesztő és vármegyei tisztviselő bankettjén, ahol Malonyay azt
a reményét fejezte ki pohárköszöntőjében, hogy ezúttal Erősdy számára is földerül az igazság napja.
„Dreyfushoz hasonlította őt, a vármegye Dreyfusához.”(85) És íme,
milyen humorral tolmácsolta Malonyay köszöntőjét a Szabadság: „Az
automata (sic!) párt több kiváló
tagja által rendezett banketten (…)

valami nagy kaliberű és még nagyobb merészségű férfiú kinevezte
magát Zolának, hogy megtehesse
Erősdy Sándort Dreyfusnak.”(86)
Még ennél is lejáratóbb újságcikket
jelentetett meg ez a lap Bernády és
a 48-as párt c. cikkében, ahol a következő sorokat olvashatjuk: „Hiszen mindnyájunk előtt ismeretes,
hogy ezelőtt tíz esztendővel Bernády György árulása következtében bukott meg vármegyénkben a
függetlenségi zászló, melyet nem
kisebb ember, mint Kossuth Ferenc
lobogtatott közöttünk. Azóta Bernády György többször tanújelét
adta a függetlenségi párthoz való
ragaszkodásának. Eltekintve a választásoknál betöltött dicstelen szereplésétől, tisztán a függetlenségi
és 48-as párthoz való nagy szeretete vezette Vozáry karjaiba, s a
párthoz való ellenállhatatlan vonzalma adta kezébe a tollat az abszolutizmus idejében is.”(87) Tehát a
polgármestert is, akárcsak Erősdyt,
darabontpártinak tartotta az ellenzéki lap, amely számtalanszor ellenszenvvel és tévesen tájékoztatta
a vármegye polgárait. Április 13-án
a vármegyei közigazgatási bizottság ülésén, a főispán jelenlétében,
dr. Kiss Menyhért aljegyző, a vármegye poétája beterjesztette
Erősdy Sándor felfüggesztett főjegyző kérelmét, melyben a fegyelmi vizsgálat befejezését
sürgette.
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A természet kalendáriuma
(CDLXXXIII.)

Kiss Székely Zoltán

Ezen a héten, október 4. és 11. között tették/teszik közzé
az idei Nobel-díjasok névsorát. A szakma és a közvélemény
idén egy dologban egyetértett: az mRNS-vakcinát kifejlesztő
KarikóKatalin és Drew Weisman az orvosi Nobel-díj várományosa.
Adjatok Nobel-díjat ennek a nőnek! – írta még tavaly decemberben Richard Dawkins világhírű evolúcióbiológus.
Mindmáig a Szegeden biológusdiplomát szerző és kutatómunkáját a Szent-Györgyi Albert által létrehozott Szegedi
Biológiai Központban elkezdő kutatót félszázra tehető díjjal
tüntették ki az mRNS-technológia kifejlesztésében játszott
szerepéért. A magyar Széchenyi-díjjal kitüntetett kutatónő
megkapta az Asztúria hercegnője díjat (a „spanyol Nobeldíj”-at), Weismannal együtt a Columbia Egyetem ez évi Horowitz-díját és a Lasker-díjat (az „amerikai Nobel-díj”-at), a
japán Keio Orvosi Díjat, Özlem Türecivel és Ugur Şahinnal
együtt a német Paul Erlich- és Ludwig Darmstaedler-díjat.
Még 2005-ben publikált tanulmányukban arról írtak, hogy
a hírvivő RNS megváltoztatható és bejuttatható az élő szervezetbe, ahol immunválaszt vált ki. A Karikó–Weismanmódszer lényege, hogy a sejtek képesek olyan fehérjéket
termelni, amelyek a szervezet immunrendszerét a kórokozók
megtámadására ösztönzik. De a károsító, gyakran halálos kimenetelű, gyulladásos választ kisebbítik. Évtizednyi időt
felölelő kutatómunkájuk eredményeképpen az új világjárvány megjelenését követően néhány hónap alatt kifejlesztették s bevezették a Covid–19 elleni mRNS-vakcinát, amit 126
országban alkalmaztak eddig. Kiszámítani lehetetlen, hogy
hány millió ember életét mentették meg ezáltal.
Négy nappal ezelőtt derült ki, hogy az idei orvosi-élettani
Nobel-díjat mégsem ők kapják.
Csak az érdekel és arra koncentrálok, amin tudok változtatni, amire van hatásom – írta az újságíró kérdésére a koronavírus-pandémia leküzdésében meghatározó szerepet játszó
magyar kutató, s hogy egyetért RichardFeynmann véleményével: a díjak nem lényegesek, a valódi díj maga a felfedezés.
A 2021. évi orvosi-élettani Nobel-díjat David Julius és
Ardem Patapoutian kapták. Mindketten igencsak meglepődtek a hír hallatán, persze nagyon örültek neki. Az amerikai Julius a fájdalomérzékelés molekuláris mechanizmusainak elismert kutatója. Egyik legfontosabb felfedezése az
a receptor volt, ami a csilipaprika megevésekor lép működésbe, ami a forróságot is érzékeli. Az arab Patapoutian az
érzékszervek szenzorainak jeltovábbítását kutatja, feltárta a
tapintás mechanizmusát. Kutatási eredményeik egyik rövid
távú, gyakorlati eredménye a krónikus fájdalmak eredményesebb csillapítása lehet…

Az égben csatazaj: ólomgolyók
görögnek, távolról morajlanak.
Sötét a táj. Az eső lába lóg.

Forgószél járja be az elhagyott utat.
Félnek a fák, a sok élettapasztalattól
megtörve, kopaszon húzzák be nyakukat.

Nyarat játszik az október: fönn az eget
elárasztja sötétlila felhőivel;
később lelepleződik: eső után nem adhat meleget.

Októberi zápor. KálnokyLászló az Őszi képek kisvárosból versciklusának eme darabja mintha csak a máról szólna.
A díjazottakat bejelentő sajtótájékoztatón rákérdeztek, hogy
az mRNS-technológia felfedezése megragadta-e a Nobel-bizottság figyelmét. A bizottság képviselői leszögezték, hogy
a nagy orvosi áttörések előbb-utóbb rendszerint eljutnak hozzájuk…

A sarki koldus menekül, nyakába
húzza rongyait,
botjával súrolja a házakat, a külváros felé szalad.
A természettel készül valaki leszámolásra itt.

Sárgán mered a tébolyda, de udvarában áll egy őrült, s énekel;
haja lobog, elszáradt tagjai kinyúlanak,
ordít, sárga öklével fenyeget az égre
fel.

Október első dekádjának végén
újra támad a Covid–19, újból szedi
áldozatait. Elsősorban azok közül,
akik valamilyen oknál fogva nem
oltakoztak.

Bejárja a hervadt füvek szaga
a mezőt; a parkban vadgesztenyék
csillognak a holdfényben éjszaka.

A rét fölött pár felhő andalog;
hosszú időn át vékonyulnak el,
s elmúlanak, mint fáradt angyalok.

(…) Egy száraz ág fölöttem megremeg.

Menyét oson a bokrok közt, hegyes
orrával szimatol, fényes szemű.

(…) Medvének kéne lenni, áfonyát
s vadalmát falni a bozót között,
és aludni a hosszú télen át.

Még nemhervadó füvek szaga a légben, de sárga lombok csillognak már a fényben

Egy sárga kerti lámpa rám ragyog,
csúfol, s fogatlanul motyog (…)

Nyarat játszik az október, az eget elárasztja sötétlila felhőivel

Kálnoky egy másik őszi képével, az Érsekkert cíművel
lépdelek tovább október közepe felé.
A millennium évében, 1896-ban VaszaryKolos hercegprímás kérésére engedélyezte a pápa a Magyarok Nagyasszonya ünnepét. A liberális nemzetállamra jellemző ünnepi
törvénycikk nem említi az oltalmazó Nagyasszony nevét –
írja október 8-ról Bálint Sándor Ünnepi kalendáriumában.
– A Regnum Marianum barokk világában a Napbaöltözött
Asszony ábrázolásából bontakozott ki a Patrona Hungariae
jellegzetes, máig érvényes ikonográfiája, amelyen a Szűzanya fejére a tizenkét csillagú korona helyett a magyar Szent
Korona, a karján ülő kis Jézus helyébe az ország almája,
Mária másik kezébe pedig az ország jogara, kormánypálcája
kerül. A lábánál feltűnő félhold a török veszedelem elmúltával bőségszaruvá alakult. Ez a barokkos Mária-ábrázolás képekről, szobrokról, céhzászlókról, pénzekről, később
postabélyegekről vált közismertté. Pázmány Péter egyik prédikációjában mondta volt: mái napig… Magyarország Asszonyának valljuk a Szent Szüzet.
Október 10-én mutatja be a Duna tv az éppen aznap 140
éve, 1881-ben született vadászember, biológus Kittenberger
Kálmánról szóló filmjét, a szeptember 25. és október 10. között nyitva tartó Egy a természettel vadászati és természeti
világkiállítás mellékrendezvényeként.
Magyarországon első ízben 1871-ben rendeztek országos
vadászati kiállítást. Az első kiállítás százéves jubileumakor,
1971-ben került sor az első Budapesten megrendezett vadászati világkiállításra. A korábbi nemzetközi vadászati kiállítások nem voltak világméretűek. 1910-ben Bécsben,
1937-ben Berlinben, 1954-ben Düsseldorfban, 1960-ban Firenzében, 1967-ben pedig Újvidéken voltak hasonlóan nagyszabású, ám mégsem világkiállításnak megfelelő rendezvények. A budapesti világkiállítás 1971. augusztus 27-től
szeptember 30-ig volt nyitva. Négy kontinens (Európa, Afrika, Amerika és Ázsia) 52 országa vett részt rajta, melyből
nemzeti bemutatót 35 ország rendezett. Az akkori kiállítás
jelmondata – „A természet védelme önmagunk védelme” –
máig nem vesztett aktualitásából.
A budapesti világkiállítás 50. évfordulójára szervezték meg a mostanit, ami ma már a környezet fenntartható
használatát mutatja be. A kiállító országok anyaga magyarországi múzeumokban talál majd otthonra. A Központi Magyar Kiállítás Magyarország ezeréves történetének részeként
mutatja be a magyar vadászati kultúrát. Bemutatódott e kapcsán a vadászíjászat, a solymászat, a kutyás és a lovas vadászat is.
A kiállítás egyik fontos célkitűzése, hogy az észszerű,
józan és körültekintő civilizációs fejlődés eme fontos elemét
a számára méltó helyre tegye a Kárpát-medencében és világviszonylatban is. Hogy a fenntartható természethasználat fontossága a vad-, a hal- és az erdőgazdálkodás bemutatása révén
tudatosuljon a ma – egyre inkább világviszonylatban is elsősorban városlakó – emberében is.
Városlakó, de erdőjáró emberként maradok kiváló tisztelettel minden tisztességes szándékú ember iránt.
Kelt 2021. október 8-án, a Magyarok Nagyasszonyának
napján
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Ideje volt!

Nagy-Bodó Szilárd

Zöld rendszám az elektromos autóknak

Európa-szerte több országban létezik valamilyen megkülönböztetés
az elektromos autókra. Magyarországon például már évek óta működik a zöld rendszám, ezt a tisztán
elektromos vagy plug-in hibrid típusok kapják meg, és biztosítja számukra az ingyenes parkolást. Sok
nagyvárosban, ahol kifejezetten
drága a parkolás, már ez is egy nyomós érv a villanyautók mellett. De
ott vannak az adókedvezmények
vagy a teljes adómentesség is. Hasonló tervekkel készülnek Romániában is, hogy népszerűbb legyen a
villanyautózás.
Természetesen nem szabad elmenni a mellett a tény mellett, hogy
az elektromos autók sokkal többe
kerülnek, mint a belső égésű motorral szereltek, még akkor is, ha levonjuk az árukból a 45.000 lejes
állami támogatást. Továbbá nem is

Száznegyven éve, 1881. október 1-jén született William
Edward Boeing, a repülés
amerikai úttörője, a nevét viselő repülőgépgyár alapítója.
Az MTVA Sajtóarchívumának
portréja:

Wilhelm Eduard Böing néven
Detroitban jött a világra a Németországból kivándorolt Wilhelm Böing
és a bécsi születésű Marie Ortmann
fiaként, ő nevét már angolos formában, Boeingként használta. Módos
családból származó apját a szülei
nem támogatták, de ő boldogult az
Újvilágban, fakitermeléssel és ércbányászattal szerzett vagyont. Halála után felesége újra férjhez ment,
félárván maradt gyermekei jómódban nevelkedtek. William Svájcban,
majd 1903-ig a Yale Egyetemen tanult, ezután ő is a faiparban próbált
szerencsét. Újabb erdőket és fatelepeket vásárolt, az újonnan megépített Panama-csatornán keresztül
nyereséggel szállította nyugati parti
faáruját a keletire.
Az 1909-es seattle-i, a nyugati
parti fejlődést bemutató világkiállításon látott először repülőgépet. A
lenyűgöző látvány örökre megváltoztatta életét: pilóta képesítést szerzett, majd egy hidroplánt is vett.
Amikor a részenként szállított és
összeszerelt gép újfent darabokban
végezte, az alkatrészekre váró Boeing türelmét vesztve úgy döntött, a
haditengerészet mérnökeként szolgáló barátjával, Conrad Westervelttel saját repülőgépet építenek. Első
modelljük, a 7,5 méter hosszú, kétfedelű Bluebill (réce) hidroplán
fából, dróthuzalból és vászonból
épült, első útját 1916. június 15-én
tette meg. Boeing a Washington
Egyetemen finanszírozta a tesztrepülésekhez szükséges szélcsatorna
megépítését, cserébe a repüléstan
oktatásának elindítását kérte.
A barátjával alapított Pacific
Aero Products vállalat 1916. július
15-én kezdte meg működését, nevét
1917. május 17-én változtatták Boeing Airplane Companyre. Az első
világháborús amerikai hadba lépés
felvirágoztatta az üzletet, csak
abban az évben 50 oktatógépre, illetve felderítő hidroplánra kaptak
megrendelést a haditengerészettől.
A háború után bútor- és csónakgyártással is foglalkoztak, majd a
polgári repülés igényeinek megfe-

mindenki számára valós opció
egyelőre. Azoknak nem megfelelő a
villanyautó, akik napi több száz kilométert kell megtegyenek, hiszen
még nincs kiépítve a töltőhálózat.
Mostanra már nem „töltősivatag”
Románia sem, de még meg sem közelítettük például a magyarországi
szintet, hogy ne is említsük a nyugat-európai standardokat. Viszont
számos feladatra éppen az elektromos autók a legjobbak, ilyen például a városban közlekedés rövid
távokon. Ennek fényében nem
csoda, hogy számos étterem vásárol
villanyautót a kiszállításhoz, mert
egyrészt elfelejthetik az üzemanyagköltséget és a kopó alkatrészek cseréjét, az étterem mellé
pedig tudnak töltőket telepíteni. Így
valóban sokat spórolhatnak az e-autókkal. Arról nem is beszélve, hogy
ott van még az adómentesség is. Bár
azt sem szabad elfelejteni, hogy ez
a hibridek esetében is megvan, min-

den város önkormányzata eldönti,
hogy mekkora kedvezményt ad az
elektromos hajtást is tartalmazó személyautók tulajdonosainak. Marosvásárhelyen például a hibrid gépjárművek teljesen adómentesek,
Bukarestben is 90% körüli a kedvezmény.
Ösztönzés tehát van, és támogatás
is. Azonban talán az utóbbit kellene
egy kicsit átgondolni. Egyfelől észszerűnek mondható az egységes támogatás, másrészt viszont ismét
érvényesül a szegény embert az ág
is húzza mondás. 45.000 lej a támogatás akkor is, ha 20.000 eurós,
akkor is, ha 100.000 eurós elektromos autót szeretnénk vásárolni. Valamilyen formában korlátozni
kellene a drága villanyautók támogatását, hiszen akik ki tudják fizetni
a különbséget, képesek lennének kifizetni a támogatás nélküli árat is. A
fennmaradó összegből pedig több
személy juthatna támogatáshoz, és

ezáltal több új, károsanyagkibocsátás-mentes autó kerülhetne az
utakra, a romániai járműpark is
gyorsabban fiatalodna. Természetesen a további előnyöket nem kell
elvenni a drága villanyautók tulajdonosaitól, hiszen attól még, hogy
értékes autóval közlekednek, óvják
a környezetet azzal, hogy nem
szennyező belső égésű motorral szerelt autóval járnak, amit abból a
pénzből vehettek volna, amiből
elektromosat vettek.
A nagyobb városok zónákra való
lebontása is járható alternatíva, ami
nagyon sok autóvásárlót irányít az
elektromos autók felé. Fontos lenne
elsősorban a futárszolgálatok autóit
és a taxikat lecserélni, hiszen ezek
90%-ban a városban szennyezik a
levegőt. De a lakosok is meggondolnák ezt a lehetőséget, ha nem tudnának mindenhova bemenni autóval,
ahova eddig.
Ami érdekesség Romániában,

William Edward Boeing 140 éve született

lelő gépek gyártásába kezdtek. Első
nemzetközi légipostajáratuk, egy C700-as gép – fedélzetén William
Boeinggel – 60 levelet vitt Vancouverből Seattle-be.
A kifogástalan minőséget, a részletek finom kidolgozását megkövetelő Boeing fakereskedőként és
repülőgépgyártóként is az új technikai vívmányok alkalmazására törekedett. 1927-ben vízhűtéses helyett
léghűtéses motorokat kínálva ő
nyerte meg az amerikai posta által
a Chicago–San Francisco légipostajárat üzemeltetésére kiírt pályázatot.
Rövid idő alatt 26 repülőgépet kellett forgalomba állítania, a félmilliós óvadékot saját vagyonából tette
le, de kockázatvállalása nem volt
hiábavaló. A tucatnyi emberrel indított kis vállalkozásból több vállalat egyesülésével 1929. február
1-jén létrejött a United Aircraft and
Transport Corporation, amelynek
már ezernél több alkalmazottja volt.
A repülőgépek mellett gépmotorokat és propellereket is gyártottak,
légi járatokat működtettek, Kaliforniában pilóta- és repülőgépkarban-

tartó-képző iskolát tartottak fenn. A
nagy gazdasági világválság idején
Boeing úgy támogatta cégét, hogy
421 ezer dollárért burmai tikfából
készült luxusjachtot rendelt ajándékba a feleségének. 1933-ban
gyártották az első valóban modern
utasszállító gépet, a teljes egészében fémből készült Boeing-247
gyorsabb, biztonságosabb és kényelmesebb volt, mint bármelyik
vetélytársa.
A vállalat további terjeszkedését
megakadályozták az 1934-ben hozott trösztellenes törvények, amelyek előírták a repülőgépgyártás és
-üzemeltetés szétválasztását. Boeing három részre bontotta vállalkozását, így jött létre a United Aircraft
Corporation repülőgépgyártó, a Boeing Airplane Company, a The Boeing Company elődje, illetve a
United Airlines légitársaság.
Az üzleti ügyekben rendkívül találékony Boeing ezután lemondott
a vállalat vezetéséről, részvényeit is
eladta. A légiközlekedésért tett elévülhetetlen érdemeiért még ebben
az évben Daniel Guggenheim-

éremmel tüntették ki. Boeing 1942ben megvásárolta az Aldarra farmot, ahol fajtatiszta szarvasmarhákat és birkákat tenyésztett, gazdaságát teljes egészében gépesítette,
működése minden részletét személyesen felügyelte. Faipari és ingatlanvállalkozását 1954-ig folytatta,
mellette versenylótenyésztésbe kezdett, 40 telivér lóból álló istállójához a híres zsokét, Basil Jamest
szerződtette. Nyaranta családjával
kihajózott luxusjachtjával, a Taconite-tal, amelyet minden technikai
újdonsággal felszerelt, az övé volt
az első civil hajó, amelynek rádió
adó-vevője, illetve később radarja
volt.
A Boeing Airplane Company
csak a második világháború kitörése után tudott talpra állni. A világháború idején az alapító tanácsadóként tért vissza volt cégéhez,
amely harci repülőgépek gyártására
összpontosította erőit. 1954-ben
Boeing egészsége megrendült, de
még részt vett a vállalat utasszállító
sikerszériáját elindító Boeing 36780 (Dash 80) felavatásán. Ebből a
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hogy a zöld rendszám nem vonatkozik a plug-in hibrid típusokra. Külföldön ezek is kapnak bizonyos
támogatást, Magyarországon például megkapják a zöld rendszámot.
Értelemszerűen az is benne van a
pakliban, hogy pont ezért vásárolnak néhányan plug-in hibridet, és
soha nem kapcsolják be az elektromos hajtást, soha nem töltik az
autót. Ebből adódóan a plug-in hibrideket sokszor megpecsételik,
pedig, ha rendeltetésszerűen használják őket, jelenleg ezek a típusok
a legmegfelelőbbek, hiszen képesek
tisztán elektromosan közlekedni
akár 50-100 kilométert is, ami egynapi városi autózáshoz bőven elég,
hosszabb utakra pedig ott van a
belső égésű motor, így nem kell töltőpontot keresni, és ott bizonyos
esetekben hosszan várakozni.
Összességében a zöld rendszám
jó opció, és már ideje volt, hogy Romániában is bevezessék. Sok vásárló számára akár döntő érv is
lehet. Azonban a munkának még
nincs vége: érdemes lenne újragondolni a támogatásokat, és fejleszteni
a töltőhálózatot.

Forrás: Wikipédia

típusból fejlesztették tovább a cég
világvezető szerepét megalapozó
707-es sugárhajtású gépet és a világ
legismertebb géptípusát, az 1970ben szolgálatba állított 747-es
Jumbo Jetet (fotó).
Boeing 1956. szeptember 28-án,
a Taconite fedélzetén halt meg szívrohamban, hamvait Brit Columbia
partjainál, kedvenc vitorlázóhelyén
szórták a tengerbe. 1966-ban az
ohiói Daytonban a repülés, 1984ban a kaliforniai San Diegóban a
nemzetközi repülés halhatatlanjai
közé választották.
A 2001 óta chicagói székhellyel
működő Boeing óriásvállalat ma
csaknem 142 ezer embert foglalkoztat, 2020-ban az 54. helyen szerepelt a világ legnagyobb vállalatainak a Fortune Magazine által
összeállított listáján. A cégnek
ugyanakkor jelentős veszteségeket
kellett elkönyvelnie a szoftverhiba
miatt 2019–2020-ban repülési tilalommal sújtott Boeing 737 MAX
újgenerációs gépek áttervezési költségei és értékesítésének nehézségei
miatt.

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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A pályázati rejtvény megfejtése:
A BOR ÉS A PÉNZ ELTÉVE TART, KÖLTVE FOGY.
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Lendvai Ervin zeneszerző
egyik operájának a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.



L.N.J.

című pályázat nyertesei:
Réti Ilona,
Vámosgálfalva
Mélik Mária,
Marosvásárhely, Caragiale u.
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket október 21-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők közül két személy egy-egy
könyvet nyer. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)

DÁTUMRAG

A MAGYAR KÖZMONDÁS
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VÍZSZINTES: 1. Erdész, geográfus, 150 éve született (Sándor). 7. Angol matematikus, feltaláló, 150 éve halt meg (Charles). 9. Antikvitás. 10. Egész része. 11. Író,
újságíró, 100 éve halt meg (Antal). 15. Háziállat külső rétege. 17. A rádium vegyjele.
18. …dömölk, Vas megyei helység. 19. Hasadó (jég). 21. Kábítószer. 23. Lengyel pénz.
25. Pont a végén! 26. A róka farka! 28. Egy (angol). 29. Ezredes (röv.). 30. Angol fül. 32.
Kártyajáték. 35. Félkész! 36. … Comăneci, tornászlány. 38. Szótoldalék. 39. Német igen.
40. Várás, türelem (spanyol). 42. Te és én. 44. Őröl. 46. Székely is. 47. Sebes. 50. …
Descartes. 51. Író, kritikus (Henrik). 54. A holló és … (La Fontaine). 56. Majdnem lord!
57. Református pap, tanár, MTA lev. tag, 150 éve hunyt el (Károly). 58. Költő,
műfordító, ’48-as, 150 éve halt meg (György).
FÜGGŐLEGES: 1. A Loire-ba ömlik. 2. Akkor indul! 3. Dolgozik a mozdony. 4. Királyi szék. 5. Középen rádől! 6. Vívófegyver. 7. A bróm vegyjele. 8. Idegen Áron. 12. Jeladás. 13. Katalán író. 14. Mély női énekhang. 16. Cserje. 18. Paleontológus, mérnök,
150 éve hunyt el (Daniel). 20. Keresztfelirat. 22. Vármaradvány. 24. Év, kor (angol). 27.
49-es vértanúk városa. 31. Porció, dózis. 33. Megműveletlen szántóföld. 34. Francia író,
költő, 150 éve született (Paul Ambroise). 36. … semmi, fogd meg jól (szólás). 37. Olasz
szerelem. 39. Arany …, nagy költőnk. 41. Balszerencse. 43. Vénajelző lehet. 45. Jelfogó.
48. A kőpénzek szigete. 49. Téli sport régi neve. 52. A nitrogén és a kén vegyjele. 53.
Német személynévmás. 55. Rangjelző előtag.
L. N. J.
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BÁRÁNYHANG

Szerkeszti: Kiss Éva

PÁLYÁZATI REJTVÉNY

Megfejtések
az október 1-jei számból:
Ikrek:
Hortobágy

Skandi:
A kutya a hűség jelképe, mégis
pórázon tartjuk.

VÍZSZINTES: 1. Csőrös agyagfuvola – Remény. 7. Kicsinyítő képző – Ibolyaszirmok!
8. Áramforrás lehet – Adósságot megad. 9. Indonéz és japán autójelzés – A jód és a rénium
vegyjele. 11. Fohász – Piros, angolul. 12. Színültig – Oxigénmódosulat. 14. Keleti játék
– Német személyes névmás. 15. Gyengén termő búzafajta – Államkassza, kincstár. 18.
Paradicsomkert – Régi történet. 19. Imposztor – Arab állam. 22. Eme tárgy – Kutya. 23.
Idős – Himbálódzik. 25. Kockáztatott pénzösszeg – Címermadár. 27. Batyu belseje! –
TIÉ. 28. Ritka női név – Egy napon született testvérpár. 30. Asszonynévképző – Csendben
vés! 31. Bölcs bibliai király – Házat feljavít.
FÜGGŐLEGES: 1. Tanít – Játékvezető. 2. Spanyolországi sziget – Gömbölyű. 3.
Skálahang – Rangjelző szó. 4. Kályha sütője – Becézett Ilona. 5. Erdélyi szél – USAtagállam. 6. Hazai sóstó – Magatartás, szokás. 10. Aranyélet – A Jupiter egyik holdja. 13.
Daru – Spanyol teniszező (Rafael). 16. Ókori görög piactér – Ráma. 17. Savanyú az
uborka – Feldíszít, cicomáz. 20. Szárított fű – Manilakender. 21. Személy, illető – Teljes,
ép. 24. Előtagként népit jelent – Szint. 26. Thaiföldi, olasz és luxemburgi autójel – Ecsetdarab! 29. Igen, oroszul – Helyhatározó rag.
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Tánczos Barna: szem előtt kell tartani
Románia sajátosságait a környezetvédelmi EU-s törekvések kivitelezésében

„Románia számára rendkívül fontos, hogy
az üvegházhatású gázok kibocsátásának
55%-os csökkentése úgy valósuljon meg,
hogy az állampolgárokra nehezedő nyomás a
lehető legkisebb legyen. Ezért nagy jelentősége van annak, hogy az állam támogassa a
lakosságot ezeknek a törekvéseknek a megvalósításában. Az intézkedések hatása nagymértékben függ az országos körülményektől,
a gazdasági struktúrától, az anyagi lehetőségektől és a vásárlóerőtől” – mutatott rá
Tánczos Barna a Környezetvédelmi Tanács
luxemburgi ülésén a Fit for 55 csomag vitáján, amelyen a miniszterek azokról az intézkedésekről beszéltek, amelyeket be kell
vezetni annak érdekében, hogy 2030-ra az
EU által kitűzött minimum 55%-kal csökkentsük az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértékét. Ez az ambiciózus intézkedéscsomag az EU-s törvénykezés és az
újonnan kitűzött, 2030-ig megvalósítandó
EU-s célok összehangolását hivatott biztosítani.
A találkozón az európai uniós országok
környezetvédelmi miniszterei először találkoztak a szlovén soros elnökség kezdete óta.
A tanácskozás témái a Fit for 55 csomag, az
EU 2030-ig tartó időszakra szóló erdészeti
stratégiája, az ENSZ klímaváltozások kapcsán szervezett konferenciája (COP26), valamint az elektromos áram és a gáz árának
emelkedése voltak.
A szaktárcavezető kifejtette: „Elengedhetetlen az intézkedések koherens és következetes bevezetése az ipar versenyképessége és
a társadalmi szempontból indokolt átmenet
szempontjából is. A munkaerő pedig egy
másik olyan dolog, amit biztosítani kell, függetlenül az elfogadott megközelítéstől.”
Az Európai Bizottság 2021. július 14-én
mutatta be a Fit for 55 intézkedéscsomagba
foglalt törvényjavaslatokat, amelyek politikai, gazdasági, klímával, energiával, szállítással, építkezéssel, területkiaknázással és
erdészettel kapcsolatos, már létező törvények módosításait tartalmazzák, valamint
újak bevezetését irányozzák elő. Az Európai
Bizottság úgy véli, ezek a javaslatok lehetővé teszik, hogy az EU méltányosan, versenyképesen, a költségek szempontjából
hatékonyan érje el a célkitűzéseit, és – összhangban az európai zöldmegállapodás céljaival – hozzájárulnak az EU gazdaságának
átmenetéhez.
Az elektromos energia és a gáz árának növekedésével kapcsolatosan Tánczos Barna a
következő álláspontot képviselte: „Az energiaárak okozta krízis azt is jelzi, hogy a földgáz és a nukleáris energia szükséges
megoldások, és az Európai Bizottságnak
szorgalmaznia kell az ezt a két technológiát
célzó beruházásokat. Az EB-nek részletes

elemzést kell végeznie az energia és a gáz ára
terén is ott, ahol felmerül a díjak túlzott manipulálásának gyanúja. Ugyanez a veszély áll
fenn a szén áránál is, amelynek kiszámíthatóbbnak kellene lennie, és el kell kerülnünk
a túlzott ingadozását.”
Mindezek mellett a miniszterek a találkozón elfogadták az ENSZ 2021. október 31. –
november 12. között az Egyesült Királyságban, Glasgow-ban szervezendő klímakonferenciája (COP26) előkészületeinek részleteit.

Fenntartható fejlődést célzó
beruházásokra van szükség

A Környezetvédelmi Tanács luxemburgi
ülésének apropóján Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter találkozott Christian
Kettel Thomsennel, az Európai Beruházási
Bank alelnökével. A találkozó keretében
Tánczos vízügyi, hulladékkezelési, környezetvédelmi és pénzügyi szakemberekkel tanácskozott. A fő témák közt az éghajlatváltozás mérséklése és a környezetvédelem
terén a fenntartható fejlődést célzó beruházások voltak.
„Az Európai Beruházási Bank kulcsfontosságú partner hazánk környezetvédelmi beruházásaiban. A látogatás nagyszerű lehetőség
volt az együttműködési kapcsolatok megszilárdítására és a romániai környezetvéde-

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

lemre, vízügyre, klímapolitikákra jelentős hatást gyakoroló beruházások új forrásainak
azonosítására” – nyilatkozta a környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter.
Az Európai Beruházási Bank 2030-ig egymilliárd euró értékben tervez új beruházásokat, hogy felgyorsítsa az átállást a
fenntartható, klímasemleges gazdaságra.

Figyelembe kell venni Románia
sajátosságait az erdőstratégia
gyakorlatba ültetésekor

A Környezetvédelmi Tanács luxemburgi
ülésének második részében az EU 2030-ig
tartó időszakra szóló erdészeti stratégiája volt
a fő téma.
„Románia számára ez a terület rendkívüli
jelentőséggel bír, hiszen megközelítőleg az
ország összterületének 29,56%-át borítják
erdők. A stratégia gyakorlatba ültetéséhez figyelembe kell venni a hazai körülményeket,
az eddig tett erőfeszítéseket, valamint a megfelelő finanszírozás biztosítását is. 2016-tól
kezdődően Románia életbe léptette azt az országos programot, amely az érintetlen és
kvázi érintetlen erdők azonosítását, nyilvántartásba vételét és védelmét célozza, ahogy
azt a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlődéséről szóló egyezmény is előírja. Eddig
62.655 hektárnyi erdő került be ebbe az adat-

REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK,ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745-379638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638.
(sz.-I)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐteljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (65326-I)

TEHERSZÁLLÍTÁST vállalok, maximum 1,5 t-t. Tel. 0748-580-389. (p.-I)

ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk ÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679.
(22793-I)
BÚTOR rendelésre. Tel. 0770-383-959. (12233-I)

ATORDAICÉG alkalmaz SOFŐRÖKET és KARBANTARTÓT. Tel. 0744-644-026. (22796-I)

ATIMKOPÉKSÉGalkalmaz SOFŐRT és 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJAST 4 órás munkaprogrammal. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0756-128-300. (65976-I)
KFT.SOFŐRT alkalmaz (3,5 t) árukiszállításra Maros megyében. Tel. 0721-458-860. (sz.-I)

ALKALMAZOK tapasztalt HEGESZTŐT inoxszerkezetek argonhegesztésére. Fizetés nettó 5.000 lej –
250 lej/nap. Tel. 0754-939-499. (13383)

ALKALMAZOK LAKATOST fémszerkezetek – korlát – készítésére. Fizetés nettó 4.000 lej – 200 lej/nap.
Tel. 0754-939-499. (13383)

AzUNITARCOOPALAPÍTVÁNY– Marosvásárhely, Bolyai utca 23. szám – munkatársat keres OTTHONI IDŐSGONDOZÓI állás betöltésére napi 5 órai részmunkaidővel. Feltétel a munkaügyi minisztérium
által kibocsátott otthoni idősgondozói oklevél (îngrijitor bătrâni la domiciliu). Érdeklődni a 0748-126-513as telefonszámon, valamint az unitarcoop@yahoo.com e-mail-címen. (22799-I)

Forrás: rmdsz.ro

tárba, ami azt bizonyítja, hogy fontos számunkra a környezetbarát erdészeti menedzsment alkalmazása. Az EU erdészeti stratégiájában hangsúlyos az erdők és az erdészeti
szektor hozzájárulása az európai zöldmegállapodásba foglalt célkitűzések, az európai
uniós szinten 2050-re kitűzött klímasemlegesség eléréséhez. Ugyanakkor ez a stratégia
összhangban van az EU azon törekvésével,
hogy élen járjon az éghajlatváltozás elleni
harcban, és 2020 után a biodiverzitás terén
ambiciózus globális keretet fogadjon el. Továbbá az Európai Uniónak komoly erőfeszítéseket kell tennie az erdők fenntartható
menedzselését illetően is ahhoz, hogy elérje
céljait az éghajlatváltozás, a biodiverzitás és
a stabil erdészeti biogazdaság terén, például
olyan nemzetközi fórumokon, mint az Egyesült Nemzetek Erdészeti Fóruma” – fejtette
ki Tánczos Barna.
Románia értékeli az Európai Unió azon
célkitűzését, hogy 3 milliárd facsemetét ültet
az országos helyreállítási és rezilienciaépítési
tervbe foglalt 56.700 hektárnyi terület mellett. A hangsúly az erdős területek kiterjesztésén és városi erdők létesítésén, valamint a
degradált erdős élőhelyek – köztük a Natura
2000-es ökoszisztémák – természetes regenerálódásán lesz, az éghajlatváltozás megfékezése érdekében. (közlemény)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás
professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása
helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (65761-I)
KLARA gyógyító és javasasszony Marosvásárhelyen
tartózkodik, sokak kérésére. Garantáltan a legnagyobb
gyógyító erővel rendelkezik, a leghatásosabb rituálékkal és
gyógyírekkel segít rövid időn belül. Jeruzsálemben a
megoldott
ügyekért
varázsgömbbel
jutalmazták.
Kötéseket, átkokat old fel, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi a vállalkozást, kibékíti a szétvált
családokat. Segít depresszió, alkoholizmus, impotencia,
káros szenvedélyek, epilepszia stb. esetén. Hívja
bizalommal, élete garantáltan jobbra fog fordulni; segít,
hogy vágyai megvalósuljanak, érzelmi és pénzügyi gondjai
megoldódjanak.
Köszönetnyilvánítások:
Monica Maros megyéből hálás Klara asszonynak, mert
ismét együtt lehet szerelmével; Matei Ákosfalváról köszöni, hogy kigyógyult az
alkoholizmusból; Magdolna Régenből köszöni, hogy a 28 éves fia jó útra tért,
megszabadult a rossz társaságtól; Ágnes Jeddről hálás, mert újból együtt van
férjével; Bogdan Marosvásárhelyről köszöni, hogy kigyógyult az impotenciából;
Ghizela Szovátáról köszöni, hogy megszabadította a depressziótól, és élete rendbe
jött.
Hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó vállalja
a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

VESZEK régi festményeket, képkereteket, paraszttárgyakat, antik bútorokat stb. Tel. 0731-309-733. (13128-I)
ELADÓ bor, szilvapálinka és boroshordók cserefából. Tel. 0265/222-267.
(13300)
ELADÓ 2 fotel, nagy méretű, jó állapotban. Tel. 0745-622-254. (13332-I)
ELADÓ Nutridrink. Tel. 0722-404679. (22793-I)
ELADÓ Peugeot 307-es személygépkocsi, 2004-es évjárat, 2000 cm3es, HDI, dízel, jó állapotban. Tel.
0745-611-445. (13353)
ELADÓ 2700 m2 beltelek Kebelében.
Tel. 0757-162-015. (13376-I)
ELADÓK: háziszőttes szőnyegek,
népi jellegűek, megfelelőek panzióba,
hétvégi házba: 1900 cm x 60 cm – 15
lej/m, 1200 cm x 70 cm – 16 lej/m – 3
darab; új paplanok, kézzel varrottak,
selyembevonattal, gyapjúval töltve:
160 cm x 200 cm, három darab:
sárga, rózsaszín és piros, 400 lej darabja; új háziszőttes zsákok – 50 lej
darabja. Tel. 0744-582-132. (13386-I)
ELADÓ 100 kg-ot befogadó szőlőprés és
daráló. Tel. 0743-752-491. (13388)
ELADÓ 2007-es Skoda Fabia, benzines, 128.000 km-ben. Ára: 1950
euró. Tel. 0728-957-824. (13389-I)

ELADÓK védőkosaras üvegkorsók: 2
darab 50 literes, 4 darab 25 literes. Tel.
0365/424-850. (143399)
ELADÓ 50 darabos bányakőgyűjtemény, egy női kerékpár és 50, 25 literes üvegballonok. Tel. 0745-574-709.
(13406-I)

LAKÁS
SÜRGŐSEN vennék lakást a régi Tudorban. Ajánlok 30.000 euró készpénzt, eltartást, részletet stb. Tel.
0743-848-037,
0365/808-903.
(13361-I)
A SZABADSÁG utcában kiadó egy 2
szobás tömbházlakás. Érdeklődni a
következő telefonszámon lehet:
0744-303-456. (sz.-I)
KIADÓ összkomfortos, külön bejáratú
lakrész a főtér közelében idős úriember
részére udvaros, teraszos magánháznál.
Tel. 0365/438-053. (13311)
ELADÓ a Bodor Péter sétányon 3
szobás, azonnal beköltözhető, I.
emeleti tömbházlakás szerelőaknás
garázzsal. Érdeklődni lehet a 00-4077-534-7893-as és a 00-36-30-6053146-os
telefonszámon
vagy
a h.csipor@indamail.hu e-mailcímen. (sz.-I)
ELADÓ rezidenciális negyedben első
emeleti, 2 szobás, konyhás, fürdős,
részlegesen bebútorozott, kéterkélyes
tömbházlakás + parkolóhely csendes
környezetben.
Tel.
0799-871-813.
(13326)
KIADÓ 3 szobás lakás félig bebútorozva a Bucinului u. 4B szám alatt.
250 euró, alkudható. Tel. 0742-139445. (13357-I)
KERESEK egy vagy két szobát
albérletbe vagy megvételre. Tel. 0773345-605. (13368)
CSERÉLNÉK szovátai 3 szoba-összkomfortos lakást – 67 m2, új hőközpont (kondenzes, garanciában), 176
m2 telek, 2 garázs, csendes helyen (+
különbözet) – marosvásárhelyi 2
szoba-összkomfortos lakással. Előnyben a Kornisa, November 7. Tel.
0722-531-297. (13391-I)
ELADÓ ház Maroskeresztúron, az
553. szám alatt, főúton: 10 ár telek,
három szoba, konyha, kamra, pince,
előszoba.
Tel.
0749-335-282.
(13400-I)

ELADÓ ház Gyergyószentmiklóson,
vagy elcserélem marosvásárhelyi tömbházlakással vagy falun magánházzal. Tel.
0771-693-390. (13226)

MINDENFÉLE

VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-szerelést vállalok. Tel. 0746-638-960.
(13362-I)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(12995-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást, bármilyen szigetelést, csatornakészítést, csatornajavítást, festést,
bármilyen lemezmunkát, kerítéskészítést, kerítésjavítást. Tel. 0767-837782. (13124)
VÁLLALUNK tetőmunkát, lemezmunkát, ácsmunkát, szigetelést, csatornák, teraszok, kerítések készítését,
festést. Tel. 0759-467-356. (13124)
LÉPCSŐHÁZFESTÉST stb. vállalok.
Tel. 0771-605-189. (13287-I)
ENGEDÉLLYEL rendelkező szerelő
víz-, gáz-, központi fűtési, padlófűtési,
kanalizálási sürgősségi eseteket vállal. Tel. 0770-905-315. (13332-I)
BETEGGONDOZÁST vagy háztartási munkát vállalok Vásárhelyen
vagy környékén. Tel. 0752-901-597.
(13325-I)
EGYESÜLETEK, egyéni vállalkozások alapítása, ügyintézése. Tel. 0729567-876. (13050-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, csatornajavítást,
bármilyen kisebb javítást és mindenféle más munkát, kerítéskészítést is.
Tel. 0721-443-518. (13013-I)
ELTAKARÍTJUK udvarból, garázsból, tömbházlakásból a szemetet, limlomot, és el is szállítjuk. Tel.
0743-512-168. (13346)
MAGÁNSZEMÉLY vállal festést,
padlócsempe-lerakást, szigetelést
polisztirénnel, cserép kicserélését.
Tel. 0747-816-052. (13346)
VÁLLALUNK
tetőkészítést
Lindab,
Wetterbest fémcserépből, hullám- és
sima lemezből, Tondach, Creaton
kerámiacserépből, faszerkezetek építését, ácsmunkát. Tel. 0757-256-244.
(13364)
VÁLLALUNK háztetőkészítést cserépből vagy Lindab lemezből, szigetelést és kisebb javítást. Tel.
0758-639-258. (13371-I)
GÁZSZERELŐT keresek engedéllyel
(autorizaţie). Tel. 0787-865-051. (13382)

ASZTALOST keresek ajtó készítéséhez.
Tel. 0787-865-051. (13382)
TAKARÍTÁST, vasalást, idősgondozást vállalok heti rendszerességgel.
Tel. 0754-034-906. (13394-I)
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Szomorúan és kegyelettel emlékezem
HAVADTŐI ANIKÓ
halálának első évfordulóján
az Ő önzetlen szeretetére, jóságára.
Az Úr szereti az ilyen lelkeket.
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel.
Szerető élettársa, János.
Nagyon hiányzol, ANIKÓCI!
(13381-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„Ama nemes harcot
megharcoltam,
futásomat elvégeztem,
a hitet megtartottam.”
Szomorú szívvel emlékezünk
a hat hete elhunyt szeretett
férjre, édesapára, nevelőapára, nagytatára, dédnagytatára,
a szászrégeni SÁNDORHÁZI
HORST
ALEXANDERRE.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Bánatos szerettei. (133685-I)

Kegyelettel emlékezünk október 10-én a koronkai születésű BALÁZS KÁROLYRA
halálának 30. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Felesége, testvérei és családjuk, sógornői és azok családja. (13395)

Fájó szívvel emlékezem drága
jó édesapámra, a lukafalvi
SOÓS ANDRÁSRA halálának
8. évfordulóján.
Drága emlékét őrzi szerető
felesége, Rozi, őt soha el nem
felejtő leánya, Rozika, veje,
Gerő,
egyetlen
szerető
unokája, Hunor és felesége,
Emese.
Nyugodjál békében, drága jó
édesapám! (13176-I)

Szomorú szívvel és soha el
nem múló fájdalommal emlékezünk
október
11-én
FARKAS JÓZSEF nyugalmazott mozdonyvezetőre halálának első évfordulóján. Akik
ismerték
és
szerették,
gondoljanak rá kegyelettel.
Emlékét örökre szívünkben
őrizzük. Bánatos felesége,
lánya, veje és unokái. (13404-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
október 8-án, ALLE JULIÁNNA
(Juci) halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Testvére,
Marika és családja. (13347)

Fájó
szívvel
emlékezem
október 8-án életem legszomorúbb
napjára,
amikor
szeretett férjem, KONRÁDI
SÁNDOR örökre itthagyott.
Bánatos felesége. (13349-I)

Fájó
szívvel
emlékezünk
október 8-án a mezősámsondi
születésű LENGYEL ANNÁRA
halálának 10. évfordulóján.
Szerető lánya, Irén és két szerető unokája, Enikő és Sanyika. Akik ismerték, gondoljanak rá kegyelettel. Nyugodj
békében, drága Mama! (13378)

Fájdalommal emlékezünk az
egy éve elhunyt férjre, édesapára, nagyapára, rokonra,
VLÁD JÓZSEFRE, a radnóti
hőerőmű volt technikusára.
Emlékét szívünkben őrizzük.
Nyugodjon békében! Szerettei. (13380)

Múlik az idő, de szívünkben
örök a fájdalom és a szeretet,
mely nem múlik el soha, mert
Te mindig velünk leszel és
vigyázol ránk. Halálának 4.
évfordulóján
fájdalommal
emlékezünk
id.
DÉNES
JÓZSEFRE. Nyugodj békében! Szeretteid. (13372-I)

Fájó
szívvel
emlékezünk
október 8-án a marosszentgyörgyi KOCSIS ANNÁRA
szül. Tordai halálának 4. évfordulóján. Emlékét szeretettel
őrzi három leánya és családjuk. (13403-I)

ELHALÁLOZÁS
„Fáj. Sokunknak sok minden fáj.

Mindünknek egyformán egy fáj.

Az elmúlás.”

Szomorúan tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, déd-

nagymama,

anyós,

szomszéd, jó ismerős,

rokon,

dr. ROTT ETELKA

2021. október 7-én, 94 éves korá-

ban örökre megpihent.

Temetése egy későbbi időpont-

ban, szülővárosában, Kolozsvá-

ron, a Házsongárdi temetőben

lesz.

Gyászoló szerettei. (13402)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a

szeretett

édesanya,

nagy-

mama, testvér, rokon, jó barát,
EGYED ERZSÉBET

2021. október 6-án megpihent.

Temetése október 8-án, pénteken
11 órakor lesz a Jeddi úti temető-

ben, katolikus szertartás szerint.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

A gyászoló család. (13407)
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A PC House csapata új munkatársat keres
ügyfélszolgálati munkakörbe:

Főtevékenység:
• Rendelések feldolgozása és számlázás
• Kapcsolattartás a vásárlókkal
• Problémamegoldás
• Vásárlási tanácsadás
• Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdések megválaszolása
Kiegészítőtevékenységek:
• Termékek feltöltése a weboldalra

Elvárások:
• Román és magyar nyelv felsőfokú ismerete
• Kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség
• Rugalmasság, türelem, precizitás
• Haladó szintű számítógépes és online ismeretek
• Jó hardware-ismeret
• Otthonosság az IT világában előnyt jelent
• Ügyfélszolgálati tapasztalat
• Marketingismeretek
• Angol nyelv ismerete

Amitkínálunk:
• Versenyképes bérezés
• Dinamikus csapat
• Modern munkakörnyezet
• Szakmai fejlődés lehetősége

A kizárólag részletes önéletrajzodat (CV-t) e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre vagy Facebookon
(https://www.facebook.com/PcHouse.Ro) csatolmányban
várjuk. Kérjük az e-mailben feltüntetni, hogy
az ügyfélszolgálati állásra jelentkezel. A hiányos vagy
csak részben kitöltött önéletrajzokat nem vesszük figyelembe.

